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Bezpieczeństwo jest ważne dla każdej firmy. Szczególnym wyzwaniem dla 
współczesnego biznesu są cyber-zagrożenia oraz sprostanie wymaganiom 
w zakresie bezpieczeństwa.

Bezpieczeństwo stało się ważnym czynnikiem warunkującym współpracę  
z partnerami biznesowymi, a wymagania bezpieczeństwa stanowią integralną 
część umowy handlowej. W takich warunkach firma, która nie ma swojego 
działu bezpieczeństwa i sprawdzonych metodyk, traci pozycję konkurencyjną  
i dostęp do rynku.

Cyberbezpieczeństwo - zestaw pierwszej pomocy, to pakiet usług w formule 
modułowej, który ma za zadanie pomóc firmom wykonać ten pierwszy 
krok i zabezpieczyć swoją pozycję rynkową tu i teraz. W kolejnych krokach 
doradzimy jak rozwijać i doskonalić zarządzanie bezpieczeństwem firmy,  
do czego serdecznie zachęcam.

Cyberbezpieczeństwo - szybka ścieżka

Grant Thornton - jako pierwsza firma doradcza w Polsce - chce zrewolucjonizować  
sposób świadczenia usług cyberbezpieczeństwa. Oferujemy Państwu pakiet usług  
w formule modułowej. Dzięki niemu możecie Państwo dołączyć do grona bezpiecznych 
firm, nie ponosząc przy tym ogromnych inwestycji.

Radek Kaczorek
Partner 
Digital Drive 
Cyberbezpieczeństwo

Formuła modułowa - niższe koszty, krótszy czas

80%
redukcja kosztów wdrożenia

65%
redukcja czasu realizacji projektu

75%
redukcja zaangażowania zasobów po stronie klienta

Źródło: Obliczenia własne Grant Thornton na bazie uśrednionych parametrów 
realizacji projektów z ostatnich trzech lat
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Przewodnik 
wdrożeniowy 

systemu 
zarządzania 

bezpieczeństwem 
informacji

Ułóż swój pakiet bezpieczeństwa

Wybierz moduły, których potrzebujesz - kliknij na interesujący Cię moduł lub czytaj dalej, 
by zapoznać się ze wszystkimi.

Warsztat 
wprowadzający

Plan wdrożenia 
i wsparcie 
ekspertów  

w przygotowaniu 
do certyfikacji  

za zgodność  
z ISO 27001

Dokumentacja 
wspierająca 

politykę 
bezpieczeństwa 

informacji

Ocena 
bezpieczeństwa 

informacji

Zasady 
zarządzania 

bezpieczeństwem 
informacji  

w firmie

Szablony  
rejestrów  

i katalogów

Konsultacje 
z ekspertem 

bezpieczeństwa 
informacji

Zestaw polityk 
bezpieczeństwa 

informacji

Wirtualny szef 
bezpieczeństwa 

informacji

ISO ISO ISO
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Wskazówki i wytyczne wdrożenia bezpieczeństwa informacji w firmie, obejmujące instrukcję korzystania  
z pakietu bezpieczeństwa informacji.

Darmowy przy zakupie dowolnego pakietu lub rejestracji i wyrażeniu zgody na marketing.

Przewodnik 
wdrożeniowy 

systemu 
zarządzania 

bezpieczeństwem 
informacji

2-godzinny warsztat wprowadzający on-line, zaadresowany do kadry zarządzającej (0,5h) i kluczowych  
osób w firmie odpowiedzialnych za bezpieczeństwo informacji (1,5h). Podczas warsztatu będą omawiane 
poniższe zagadnienia:

• Na czym polega wdrożenie bezpieczeństwa w firmie?
• Jak korzystać z pakietu bezpieczeństwa?
• Jak ulokować komórkę odpowiedzialną za 

bezpieczeństwo w firmie?
•  Jak uzupełniać dokumentację w obszarach 

specyficznych dla firmy?
• Jak zaplanować audyt wewnętrzny?

•  Czym jest podejście oparte na ryzyku  
w bezpieczeństwie informacji i jak je stosować?

•  Jak przygotować się do certyfikacji  
z normą ISO 27001?

•  Jak przebiega proces certyfikacji  
oraz utrzymania certyfikatu?

PLN netto (+23% VAT)

Warsztat 
wprowadzający

Szczegółowy opis modułów

Kwestionariusz umożliwiający ocenę poziomu bezpieczeństwa w firmie oraz gotowości do wdrożenia systemu 
zarządzania bezpieczeństwem informacji i certyfikacji zgodności z normą ISO 27001.

Ocena 
bezpieczeństwa 

informacji
999 PLN netto (+23% VAT)

1499 

999 

1499 

Darmowy
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Szczegółowy opis modułów

Podstawowy zestaw informacji ułatwiających 
wdrożenie ogólnej polityki bezpieczeństwa informacji 
w firmie, określenie ról i odpowiedzialności oraz 
uruchomienie podstawowych działań w zakresie 
bezpieczeństwa informacji w firmie.

PLN netto (+23% VAT)

Zasady 
zarządzania 

bezpieczeństwem 
informacji  

w firmie

1. Terminologia używana w bezpieczeństwie informacji
2. Modelowy katalog ról występujących  
w zarządzaniu bezpieczeństwem informacji
3. Lista i opis procesów realizowanych w ramach 
bezpieczeństwa informacji
4. Diagram RACI definiujący podział obowiązków  
i odpowiedzialności w bezpieczeństwie informacji
5. Ogólna polityka bezpieczeństwa informacji
6. Modelowy plan wdrożenia bezpieczeństwa 
informacji

2499 
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Szczegółowy opis modułów

Zestaw polityk definiujących szczegółowo 
procesy zarządzania bezpieczeństwem informacji. 
Dokumentacja uwzględnia wymagania w zakresie 
ochrony danych osobowych (RODO).

PLN netto (+23% VAT)

Zestaw polityk 
bezpieczeństwa 

informacji

1. Polityka bezpieczeństwa informacji
2. Polityka zarządzania udokumentowaną informacją
3. Polityka bezpieczeństwa personelu
4. Program podnoszenia świadomości bezp. inf.
5. Polityka kontroli dostępu
6. Polityka klasyfikacji informacji
7. Polityka bezpieczeństwa fizycznego i środowiskowego
8. Akceptowalne użycie aktywów
9. Polityka czystego biurka i czystego ekranu
10. Polityka postępowania z informacją i nośnikami
11. Polityka bezpieczeństwa urządzeń mobilnych i telepraca
12. Warunki korzystania z oprogramowania
13. Polityka kopii zapasowych i odtwarzania
14. Polityka ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem
15. Polityka zarządzania podatnościami technicznymi
16. Polityka zabezpieczeń kryptograficznych
17. Polityka komunikacji
18. Polityka bezpieczeństwa sieci 
19. Polityka współpracy z dostawcami
20. Polityka zarządzania ciągłością działania
21. Polityka zarządzania zmianą
22. Polityka zarządzania incydentami
23. Polityka pracy zdalnej
24. Polityka bezpiecznego wytwarzania oprogramowania
25. Polityka ochrony danych osobowych 8749
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Szczegółowy opis modułów

Plan wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji na potrzeby certyfikacji zgodności  
z normą ISO 27001, wraz z wykazem zabezpieczeń i czynności niezbędnych do uzyskania certyfikacji.

Pula 10 godzin konsultacji w ramach wsparcia we wdrożeniu i przygotowaniu do certyfikacji.

Plan wdrożenia 
i wsparcie 
ekspertów  

w przygotowaniu 
do certyfikacji  

za zgodność  
z ISO 27001 PLN netto (+23% VAT)

ISO

Zestaw dokumentów wymagany do certyfikacji 
za zgodność z normą ISO 27001 oraz dobrymi 
praktykami.  Zestaw dokumentów stanowi rozsądne 
minimum do uzyskania zgodności z normą.

PLN netto (+23% VAT)

Dokumentacja 
wspierająca 

politykę 
bezpieczeństwa 

informacji

1. Cele i mierniki bezpieczeństwa informacji
2. Deklaracja stosowania zabezpieczeń
3. Metodyka analizy ryzyka
4. Polityka audytu wewnętrznego
5. Procedura przeglądów zarządzania
6. Polityka zarządzania niezgodnościami  

i działaniami doskonalącymi

ISO

Szablony rejestrów i katalogów z przykładem 
wypełnienia. Zestaw dokumentów wymagany  
do certyfikacji za zgodność z normą ISO 27001 
do dostosowania do specyfiki organizacji.

PLN netto (+23% VAT)

Szablony  
rejestrów  

i katalogów

1. Szablon dokumentu z metrykami
2. Rejestr aktywów z przykładami
3. Rejestr ryzyka wraz z planem postępowania  

z ryzykiem
4. Rejestr wymagań prawnych i regulacyjnych
5. Rejestr niezgodności i działań doskonalących
6. Rejestr dokumentacji SZBI

ISO

999 

2499 

3499 
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• Zarządzanie i nadzór nad bezpieczeństwem w firmie
• Zapewnienie zgodności z wymaganiami prawnymi  

i regulacyjnymi w zakresie bezpieczeństwa
• Zapewnienie zgodności z wymaganiami klientów  

w zakresie bezpieczeństwa
• Doradztwo dla kierownictwa firmy w zakresie 

bezpieczeństwa
• Identyfikacja zagrożeń i pomoc we wdrożeniu 

zabezpieczeń
• Podnoszenie świadomości pracowników  

w zakresie zagrożeń cyberbezpieczeństwa
• Opracowywanie dokumentacji wewnętrznej  

w zakresie bezpieczeństwa informacji
• Opiniowanie planów inwestycyjnych w obszarze 

informatyki i bezpieczeństwa informacji

• Nadzór bezpieczeństwa nad dostawcami  
i podwykonawcami

• Regularna ocena bezpieczeństwa systemów 
informatycznych

• Wsparcie w reagowaniu na incydenty 
bezpieczeństwa

• Pomoc w kontakcie z organami ścigania  
na wypadek incydentów bezpieczeństwa

• Regularne raportowanie stanu bezpieczeństwa  
w firmie

Usługa rozliczana w formie atrakcyjnego  
wynagrodzenia miesięcznego, zryczałtowanego  
przez cały okres wsparcia.

Stała opieka zespołu ekspertów w utrzymaniu i podnoszeniu poziomu bezpieczeństwa informacji w firmie.
Usługa polega na wsparciu firmy w zarządzaniu bezpieczeństwem i ma charakter usługi ciągłej świadczonej 
przez okres kolejnych 12 miesięcy z możliwością wydłużenia okresu wsparcia na kolejne okresy.
Zadania wykonywane przez Wirtualnego szefa bezpieczeństwa obejmują:

Dodatkowe konsultacje on-line z ekspertem bezpieczeństwa informacji.

Konsultacje 
z ekspertem 

bezpieczeństwa 
informacji

Szczegółowy opis modułów

Wirtualny szef 
bezpieczeństwa 

informacji

189 PLN netto / h (+23% VAT)249

Poproś o wycenę!
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Krok 1
Zamawiasz

Krok 3
Przesyłamy 

gotowy zestaw 
dokumentacji

Krok 2
Przygotowujemy 

Twój pakiet 
bezpieczeństwa

Jak to działa?

Bezpieczne  
zakupy  
w 3 krokach:

Skorzystaj  
z promocji:

Promocja “Na start”

Do każdego zamówionego pakietu dajemy 
Ci Przewodnik wdrożeniowy systemu 
zarządzania bezpieczeństwem informacji  
za darmo!

Zamów przed 15 czerwca 2020 otrzymasz 
25% rabatu na wszystkie pakiety! Nigdy  
nie kupisz taniej!

Zamów przed 30 czerwca 2020 otrzymasz 
10% rabatu i pakiet Ocena bezpieczeństwa 
informacji za darmo!*

Promocja “Zapłać później”

Zamów do 30 czerwca 2020 i skorzystaj 
z możliwości rozłożenia płatności na raty! 
Kupujesz teraz płacisz później!

*Dotyczy zamówień złożonych po 15 czerwca.

Promocje “Na start” i “Zapłać później” nie kumulują się.  
Możesz skorzystać tylko z jednej promocji.
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Na co dzień wspieramy ekspercką 
wiedzą na GrantThornton.pl:

Zapraszamy 
do kontaktu!

Radek Kaczorek
Partner 
Digital Drive 
Cyberbezpieczeństwo

T +48 501 433 303 
E Radoslaw.Kaczorek@pl.gt.com

Zobacz najnowsze  
raporty i artykuły

Zobacz usługi z zakresu 
cyberbezpieczeństwa

https://grantthornton.pl/raporty-i-artykuly/
https://grantthornton.pl/usluga/konsulting-cyfrowy/cyberbezpieczenstwo/

